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!!!!!! Met spoed zoeken wij ouders voor de ouderraad !!!!
Om 6x per jaar samen te komen om beleidszaken te bespreken
alle ouders te vertegenwoordigen
en 1x per jaar een ouderavond te organiseren!
Info bij Eveline
De verbouwing in de BSO is eindelijk begonnen,
we hopen ook dat de klussers hem snel af komen maken
Maar we kunnen nu al genieten van de mooie ruimte
Daarnaast moeten er nog een heleboel ander klusjes gedaan worden,
Ze zijn ook begonnen aan een schuurtje in de tuin zodat het speelgoed
voortaan droog staat.
Bodien, Maaike en Julia zijn gestopt met werken bij Lien!
Bodien gaat fulltime werken bij ter Rede als activiteiten begeleidster
Maaike heeft het te druk met haar studie Orthopedagogiek.
Julia gaat fulltime werken bij KDV de Bevelander in Goes.
We wensen hun allemaal veel Succes!!!
Na een heleboel mooie zonnige dagen is nu toch echt de herfst
begonnen. Met dit nieuwe thema zijn we al van start gegaan.
We gaan , knutselen, tekenen, zingen, spelen enz
En wisten jullie dat we in de tuin een heleboel kastanjes
en blaadjes kunnen vinden!!!
Ook zijn er weer een hoop nieuwe kindjes komen spelen
of komen binnenkort spelen
0-1 jaar
1-2 jaar
2-3 jaar
BSO
Elize (zusje Jowy)
Arvid
Micky
Marouan
celyna
We hebben ook een hoop nieuw speelgoed aangeschaft.
De baby's hebben een mooie grondbox zodat ze veilig op de grond kunnen kruipen
We hebben ook nog nieuwe auto's en een karretje waarin je echt kan zitten
en een ander kindje je kan duwen.
De BSO heeft een nieuw "computer" spel SWINX waarmee ze allerlei leuke buiten
spellen kunnen doen zoals ren je rot of stoelendans.
Daarnaast zijn er al lekkere pannekoeken, koekjes cakjes ed gebakken
waar lekker van gesmult is.

Stage
Op dit moment loopt bij ons stage Danique
op het memo bord in de gang stelt ze zich voor.
de komende tijd zal ze op vrijdag ons helpen

Bereikbaarheid
Voor algemene vragen, ziekte en/of mededelingen
KDV lien en leidsters van die dag 0118 853424 / 0631384372
voor specifieke vragen
Eveline op bovenstaande nr of eveline@kinderdagverblijf-lien.nl
06 47 64 79 23 (onder kantoor uren)
Bij geen gehoor kunt u de voice mail inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug
De overige tel nr (prive nr's) van Eveline komen bij deze te vervallen
Er blijven verschillende kinderen warm eten bij Lien! voor €1,50 per
maaltijd wordt er met verse producten voor de kinderen gekookt door Ymke.
Graag horen we een week van te voren of kinderen mee eten en kunnen we
hier rekening mee houden met de boodschappen.
Omdat het de afgelopen tijd een aantal keer voor kwam dat er dezelfde dag nog
afgebeld werd voor de warme maaltijd hebben we afgesproken dat als er voortaan binnen een
week afgebeld wordt deze maaltijd wel in rekening wordt gebracht
ivm boodschappen van verse producten die al gedaan zijn.

